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Občina Vodice
V občini Vodice so letos končali dozidavo vrtca Škratek Svit in
začeli izgradnjo kanalizacijskega omrežja. Prav slednje pa bo
poleg gradnje Kopitarjevega centra in obvoznice mimo Vodic
glavni izziv prihodnjega mandata.
Župan
Aco Franc Šuštar
Občina Vodice
Kopitarjev trg 1
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OBČINSKI SVETNIKI:
Žiga Janežič, Branko Bogovič, Rudi
Kopač, Silva Kralj, Maja Drešar (Lista
SRCE Občine Vodice), Luka Rozman,
dr. Jože Podgoršek, Margareta Barle,
Anton Kosec, Miran Vertačnik (Lista
neodvisnih krajanov), Tilen Jeraj, dr.
Tomaž Gyergyek, Anton Kokalj, Milan
Čebulj (NSi), Jaka Šimnovec (SDS)

OBČINSKI NAGRAJENCI:
Plakete Občine Vodice: alpski smučar
Žan Kranjec, Prosvetno društvo Vodice,
Kongregacija šolskih sester sv. Frančiška Kristusa Kralja ter skupina prostovoljnih gasilcev, ki je pomagala prizadetim
v junijskem neurju v Črnomlju.
Priznanja župana: Luka Lukšič, Hana
Kranjec Žagar, Marcela Barle, Majda
Šavli in Franc Kosi

Po tem, ko so že leta 2016 zaključili energetsko sanacijo šole, ki so jo tudi arhitekturno poenotili, so v Občini Vodice letos
pristopili k nadgradnji Vrtca Škratek
Svit. Investicijo, vredno 1,4 milijona
evrov, so zaključili jeseni, izkupiček pa
je petsto kvadratnih metrov novih prostorov ter še dodatnih tristo, ki so jih preuredili v obstoječi zgradbi. Poleg večje
kuhinje sta otrokom na voljo dodatna dva
oddelka, športna igralnica, novi so prostori za zaposlene, povečali pa so tudi
pralnico in pridobili prostore za skladišča
in arhiv. Vrtec je bogatejši tudi za zunanje igrišče na novo pridobljenem zemljišču ob zgradbi. Investicijo je financirala
Občina, ki je zanjo s strani Eko sklada
pridobila tudi dvesto tisoč evrov.
Še večji projekt pa trenutno poteka na
področju komunalne infrastrukture.
Občina je že lani prejela odločbo o
dodelitvi nepovratnih kohezijskih sredstev za izgradnjo kanalizacije. S strani
Evropskega kohezijskega sklada si je
zagotovila 3,57 milijona evrov ter dodatnih 630 tisočakov iz državnega proračuna, 1,4 milijona pa bo morala zagotoviti sama. V sklopu velikega kohezijskega projekta Odvajanje in čiščenje
odpadne vode na območju vodonosnika

V začetku decembra so v Vodicah tudi uradno odprli prenovljen in povečan Vrtec Škratek Svit.
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Ljubljansko polje, v katerega sta poleg
vodiške vključeni še občini Medvode in
Ljubljana, bodo zgradili fekalni kanal
od Ljubljane do Vodic ter tri navezovalne kanale do Bukovice in Utika v skupni dolžini devet kilometrov. Na primarne kanale bo priključena že delujoča sanitarna kanalizacija v Vodicah ter
novozgrajena v Bukovici, Utiku in delu
Kosez. Na zgrajen sistem bo v naslednjih letih mogoče priključevati tudi preostale odseke naselij Vodice, Bukovica,
Utik, Polje ter Skaručne in Vojskega.
Kohezijski projekt, ki je le v občini
Vodice vreden 5,6 milijona evrov, bo
zaključen do leta 2020.
Na Občini se zavzemajo za ureditev prometne problematike. Po seriji protestov
in ob pritiskih občinske uprave je država
le uredila dotrajano cesto skozi naselje
Vodice in vzpostavila boljši prometno-varnostni režim. A v občinski upravi
se zavedajo, da bo le izgradnja obvoznice mimo naselja Vodice dokončno razrešila nevzdržno prometno problematiko.
Po zagotovilih prejšnje vlade naj bi se
gradnja začela leta 2020.
Pomemben izziv predstavlja gradnja
večnamenskega središča Kopitarjev center, ki bo stal na mestu sedanjega zadružnega doma. Z optimizacijo projekta so
letos povečali površine, namenjene trgovinski dejavnosti, zaradi česar se nadejajo, da bo interes med potencialnimi soinvestitorji večji. Z večmilijonskim projektom bodo poleg živilske trgovine in drugih storitvenih dejavnosti zagotovili
upravne, društvene in kulturne prostore,
pomembne za kvaliteto življenja v občini. Gradbeno dovoljenje pričakujejo prihodnje leto.
V zadnjih letih so vlagali v vzdrževanje
in gradnjo športne infrastrukture, pred
kratkim pa je Telekom Slovenije začel
izgradnjo optičnega omrežja v osrednjem delu Vodic, v prihodnje pa bodo
širokopasovne povezave širili tudi na
območju gradnje kanalizacije.

